Prezados Pais e Responsáveis,
Hoje, fomos notificados de um caso positivo presumível de COVID-19 em Somerville, em um dos pais, e em um
cônjuge de um dos professores da Escola West Somerville. Aproximadamente às 18h15, o Departamento de Saúde
do Estado notificou o Departamento de Saúde de Somerville sobre um outro caso positivo presumível, dessa vez
em um pai da Escola East Somerville. Tanto o professor da West Somerville como os dois alunos, não apresentam
nenhum sintoma, mas todos estarão de quarentena (14 dias) de acordo com as recomendações do Departamento
de Saúde Pública de Massachusetts (MPDH) e dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). O
Departamento de Saúde de Somerville foi informado de um terceiro caso positivo presumível em um morador de
Somerville. A cidade compartilhará mais informações sobre este caso assim que estiver disponível.
Dado esta situação que se desenvolve rapidamente e a necessidade de tomar toda precaução possivel, estaremos
fechando todas as escolas e prédios do distrito nos próximos dois dias para permitir que o Departamento de Obras
Públicas de Somerville (DPW) realize uma limpeza geral em todas as escolas e departamentos. O DPW, utilizará
novos equipamentos que permitarão a limpeza e higiêne dos prédios durante a noite mas a extensão dos nossos
esforços irá necessitar o fechamento das esolas e prédios pelo resto da semana. Uma outra comunição será
enviada para casa durante o fim de semana sobre a programação escolar da semana que vem. De acordo com as
diretrizes do Departamento de Educação do Estado, esses dias serão acrescentados no final do ano letivo.
A Prefeitura e o Departamento Escolar ativaram a Equipe Conjunta de Resposta a Emergências, que vem
trabalhando em coordenação com o MA DPH e outros parceiros estaduais, regionais e comunitários em resposta a
rápida evolução do COVID-19. O CDC oferece as seguintes orientações sobre como o COVID-19 se espalha:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html. A Prefeitura e o Departamento Escolar
também anunciaram umas medidas de distância social (social distancing measures) que estão disponibilizadas no
site da prefeitura: www.somervillema.gov/coronavirus. Essas medidas modificam e, em alguns casos, suspendem
determinados eventos, esportes e atividades licenciados ou patrocinados pela Prefeitura e pelas Escolas, em vigor
imediatamente, como uma precaução adicional. Também gostaríamos de lembrá-los das iniciativas importantes
que vocês podem tomar que ajudará a impedir a propagação do COVID-19:










Fique em casa quando estiver doente, principalmente se estiver tossindo ou espirrando.
Evite contato próximo com pessoas doentes.
Pratique o distanciamento social. Exemplos de distanciamento social incluem não participar de grandes
eventos, como shows ou jogos esportivos, evitar aperto de mão ou abraço, permanecer a pelo menos um
metro e meio de distância de outras pessoas e, especialmente, de alguém que estiver tossindo ou
espirrando, e permitir que funcionários trabalhem em casa ou por teleconferência.
Lave as mãos frequentemente, usando sabão e água morna por pelo menos 20 segundos.
Se não houver água e sabão, use desinfetante para as mãos à base de álcool até que água e sabão
estejam disponíveis.
Tossir/espirrar em um lenço de papel. Descartar os lenços usados imediatamente em uma lata de lixo. Se
você não tiver um lenço de papel, tussa/espirre na dobra do cotovelo, não nas mãos.
Evite tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
Limpe e desinfete superfícies e objetos que você toca com frequência, como maçanetas, corrimão, alças
de pia, telefones e teclados de computador.

Obrigado,
Mary E. Skipper, Superintendente

